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Este livro é dedicado a minha filha, Renee Bruning. Sobrevivente de uma cirurgia 
no cérebro aos catorze anos, aluna nota dez e a pessoa mais valente que conheci.

No aniversário de dezesseis anos de Renee, ela me pediu que escrevesse 
um livro sobre um assunto que eu sempre quis abordar. Indestrutível 
se tornou esse presente. Obrigado, Renee, por me dar a coragem e o 

motivo para tentar. Você é o fósforo que acendeu este fogo.
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Nota do autor

Os diálogos neste livro se basearam em entrevistas, cartas, diários, artigos de 
jornais contemporâneos, matérias de revista, filmagens e relatos oficiais das 
pessoas envolvidas. Sempre que possível, usei fontes contemporâneas. Embora 
a reconstrução das palavras exatas usadas em uma conversa específica sete dé-
cadas depois de ela ter ocorrido seja quase impossível, trabalhei com empenho 
para refletir rigorosamente a natureza da conversa e as palavras usadas que 
os próprios participantes recordaram ou sobre as quais escreveram na época.
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Vou morrer antes dos sessenta anos usando minhas 
botas e com o manete pressionado até o fim.

P.I. “Pappy” Gunn
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Prólogo

3 de março de 1943 
Trinta milhas ao largo da costa norte da Nova Guiné

Os tubarões se alimentavam, os homens gritavam. Aqueles que podiam revida-
vam, chutando e socando em desespero enquanto os grandes tubarões-brancos 
e martelo se erguiam das profundezas, as mandíbulas arrancando seus membros 
ou rasgando-os ao meio. Os mortos flutuavam ao redor dos vivos, o sangue 
tão espesso nas ondas de crista branca que aqueles que testemunharam a cena 
juravam que o mar de Bismarck naquele dia ficou vermelho.

Uns poucos sortudos encontraram refúgio nos surrados botes salva-vidas, 
ou engatinharam sobre fragmentos de uma dezena de naufrágios. Outros 
flutuavam em salva-vidas, abrindo caminho pela água entre cadáveres e des-
troços. Milhares já haviam morrido. Os feridos gritavam por uma ajuda que 
sabiam que não viria.

Um som surgiu ao longe. A princípio era fraco, um mero zunido que mal 
se ouvia acima do caos das ondas.

Apavorados, os homens exaustos voltaram os olhos para o céu. Os america-
nos haviam retornado. Alguns engatilharam fuzis de repetição ou metralhadoras 
leves encharcadas de água que haviam carregado das laterais de seus navios 
que afundavam. Essas armas ofereciam uma defesa deplorável contra a força 
destruidora que se aproximava velozmente, mas era o que lhes restava. Sua 
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Força Aérea fora vencida. Sua Marinha fora destruída ou afugentada. Agora, 
oscilando no mar de Bismarck, esses homens sabiam que não haveria nenhum 
milagre para salvá-los.

Os sons de motores arremetendo com força total se tornaram ensurdecedo-
res, mas os homens, tensos, não conseguiam avistar nenhum avião. À distância, 
alguns apareciam milhares de pés acima deles. Não faziam qualquer diferença 
para os homens na água, não eram aqueles cujos motores lhes enchiam os 
ouvidos. A verdadeira ameaça permanecia invisível.

A água se agitava ao redor deles como se açoitada pela chuva de uma tem-
pestade tropical. Botes salva-vidas foram despedaçados, os destroços varridos 
pelas balas de muitas metralhadoras pesadas. Os estrondos atingiram os ou-
vidos dos sobreviventes um instante depois. Sombras predatórias passaram 
a toda velocidade sobre eles. Os bombardeiros americanos desceram tanto e 
tão depressa que só puderam ser vistos quando estavam praticamente acima 
de suas cabeças.

Eram armas novas, projetadas para um novo tipo de combate aéreo que 
pegara os homens na água completamente de surpresa. Não havia defesa 
eficaz contra elas, e em questão de minutos seus navios foram transformados 
em enormes conflagrações perfuradas de balas. Em retrospecto, os sortudos 
tinham morrido a bordo.

Os motores rugindo retrocederam, mas só por um instante. Voltariam para 
outro ataque.

Nove mil pés acima dos mortos e da agonia na água, o piloto de meia-idade, 
um pai de quatro filhos e marido devotado que havia engendrado o destino 
deles, observava a cena abaixo inicialmente com olhos cheios de alegria, depois 
sem compaixão.

Os tubarões não paravam de se alimentar.
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Parte 1

Odisseia filipina
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1. O último dia normal

Dezembro de 1941 
Manila, Filipinas

Em uma cama de dossel fabricada à mão, sob uma colcha branca feita em casa, 
Paul Irvin “P.I.” Gunn estava deitado ao lado da mulher com quem casara vinte 
anos antes. O cabelo amendoado de Polly, sempre meticulosamente trança-
do, adornava seu travesseiro. Eles dormiam próximos, emparelhados como 
amantes cujo fogo mútuo jamais esmorecera. Outros casais se formavam e se 
desfaziam. Esses dois tinham prosperado a despeito de tudo que uma vida 
dura e perigosa lhes impusera.

Sobre a mesa de cabeceira de P.I. estava um relógio de pulso Hamilton 
Buships padrão da Marinha dos Estados Unidos, um legado de uma carreira que 
agora completava quatro anos, mas que ainda era usado todos os dias. Estreito, 
solidamente construído, e desgastado em incontáveis aventuras, o relógio com-
binava perfeitamente com os traços físicos de P.I. Ao longo dos anos, homem e 
relógio tinham sobrevivido a tudo, de ferozes tempestades no oceano a quedas 
de avião e missões de combate sobre a Nicarágua em biplanos de baixa potência. 
Fazia muito tempo que o relógio se tornara parte do homem. O ponteiro menor 
percorreu mais um minuto até que o relógio marcou precisamente 4h30.

Na cama, os olhos cinza-azulados de P.I. se abriram. Ele empurrou a colcha 
e se sentou, como uma mola se desenrolando. Para ele, não havia transição 
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lenta entre sono e consciência. Como o estalido de um interruptor de luz, ele 
ia do dormente à plena potência todas as manhãs exatamente às 4h30. Nunca 
precisava de despertador; seu despertador interno era melhor que qualquer 
coisa que mesmo os suíços conseguissem produzir.

Seus pés encontraram o piso de madeira de lei envernizada, que os criados 
da família desgastavam polindo com cascas de coco que amarravam aos pés. 
Esse processo semanal era uma fonte de fascínio para os dois garotos de P.I. 
e Polly.

“Levantar!”, gritou P.I., a voz ribombando pela casa. Um momento depois, 
foi ao banheiro para colocar seus dentes. Muito tempo antes, quando iniciava 
o uso de hidroaviões nas belonaves da Marinha, ele tinha pousado seu avião 
ao lado de um cruzador e taxiado ao longo dele. Um guindaste oscilou para 
fora sobre a lateral do navio e enganchou um cabo no avião dele. Enquanto a 
tripulação puxava o guindaste para bordo, uma enorme onda bateu no costado 
do navio, o que o fez inclinar-se abruptamente antes de voltar à horizontal. 
O movimento repentino lançou o avião de P.I. como um pêndulo — direta-
mente no flanco do cruzador. A força do impacto jogou o rosto de P.I. contra 
o painel de instrumentos com tanta força que seus dentes foram danificados 
permanentemente. Mais tarde, ele pediu a um dentista que arrancasse todos 
e lhe fizesse um par de dentaduras.

Sua rotina matinal era curta e precisa. Ele abriu a torneira do chuveiro, 
esperando impaciente que a água quente jorrasse. Tinha coisas a fazer, e a 
paciência nunca combinou com ele. A água esquentou e ele entrou no banho 
— depressa —, sem demora para aproveitar a água que caía em seus músculos 
de meia-idade. Banhos eram necessidades funcionais, não deleites. Ele acabou 
de se banhar e puxou uma toalha do cabide ao lado.

Muito antes, quando usava couro e seda para trabalhar todas as manhãs, 
ele aprendera a se barbear à noite. Era um velho truque de piloto, passado 
de uma geração à seguinte na era do biplano com cabine de piloto aberta. 
Lenços de seda ajudavam a evitar que o pescoço do piloto fosse esfolado por 
golas de couro, mas o vento açoitava a pele recém-barbeada. Aqueles que se 
aventuravam nas primeiras máquinas voadoras de tecido e madeira ficavam 
bastante desconfortáveis em assentos de cesto e em regiões congelantes, de 
modo que passaram a raspar a barba antes de dormir para dar à pele tempo 
para voltar a se enrijecer.
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Embora seus dias de cabine aberta estivessem no passado distante, P.I. era 
uma criatura de hábitos.

Ele acabou de se enxugar e pegou as roupas. Apesar do calor tropical, para 
trabalhar P.I. preferia sempre camisas cáqui de mangas compridas abotoadas. 
Em parte isso era senso de profissionalismo. Mas era principalmente uma 
maneira de esconder uma indiscrição de sua vida passada.

Ele vestiu a camisa, a manga esquerda escondendo um par de tatuagens. 
Uma, no antebraço, retratava uma águia americana agarrando o escudo da Mari-
nha dos Estados Unidos. A Estátua da Liberdade adornava o ombro esquerdo, 
uma encarnação do senso de excepcionalismo americano de P.I. na juventude.

Uma vez ele pegara o filho mais novo, Nathan, olhando para suas tatuagens. 
P.I. as cobriu depressa, enquanto dizia ao menino: “Nath, se algum dia eu vir 
uma coisa como esta em você, vou te dar uma surra daquelas”.

Elas eram o resultado das férias de um marinheiro na praia em algum lu-
gar do Caribe durante os anos 1920, quando P.I. servia a bordo do cruzador 
leve uss Omaha. Na época ele era um grumete, e as tatuagens faziam parte 
da cultura.

Agora, nesta nova vida, ele pertencia ao alto escalão. Nunca seria um ofi-
cial burocrático empolado, fechado, preso a uma mesa, mas tinha passado de 
algumas centenas de dólares por mês como suboficial sênior na Marinha a 
mais de mil dólares por mês nas Filipinas. Agora, em vez de trabalhar ao lado 
de mecânicos experimentados, seu círculo profissional incluía algumas das 
pessoas mais ricas do mundo. Pessoas que olhavam com desconfiança para 
algo inculto como uma tatuagem.

Havia coisas no passado de Pappy que não podiam ser cobertas com uma 
camisa. Era um passado complexo e às vezes torturado. Um dia ele fora definido 
pela posição socioeconômica de sua família em sua cidadezinha, no Arkansas. 
Na adolescência, tentou afoitamente se livrar daqueles julgamentos de cidade 
pequena do Sul e criar uma nova vida para si. Conseguiu — pelo menos até 
que a lei interveio.

Desde então, ele abandonara seu lugar de nascimento e vira o mundo. No 
trajeto, ele se inventou e reinventou muitas vezes, acrescentando uma camada 
sobre outra, até que se tornou uma mistura de elementos com frequência 
contraditórios. Ninguém jamais viu todas as camadas, mas Polly chegou mais 
perto disso do que qualquer outra pessoa.
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